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A  Organização das Nações Unidas – 
ONU – declarou o dia 27 de janeiro como Dia 
Mundial da Memória das Vítimas do Holo-
causto, pois no dia 27 de janeiro de 1945 
ocorreu a libertação dos presos do campo de 
concentração de Auschwitz-Birkenau, na 
Polónia. 
O Governo Português e a Assembleia da 
República decidiram, também, comemorar 
oficialmente este dia a que a Escola Martim 
de Freitas se associa. 
Com esta atividade pretende-se: 

- Homenagear a memória de milhões de 
Judeus e de outros mortos pelo regime nazi; 
- Compreender as causas do Holocausto; 
- Refletir sobre as suas consequências; 
- Consciencializar os alunos sobre a impor-
tância da defesa dos direitos humanos e da 
aspiração comum da humanidade a uma jus-
tiça e compreensão mútuas de forma a evitar 
atos de genocídio; 
- Condenar todas as manifestações de intole-
rância ou violência baseadas em origem étni-
ca ou crenças religiosas ou opções políticas. 
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N a noite de 13 de dezembro de 

1943, Primo Levi, um jovem químico membro 

da Resistência, foi detido pelas forças ale-

mãs. Ao confessar a sua ascendência judaica 

foi deportado para Auschwitz em fevereiro de 

1944. Aí permanecerá até finais de janeiro de 

1945, quando o campo foi finalmente liberto. 

Dessa horrenda experiência teceu escreveu 

as seguintes palavras: 

SE ISTO É UM HOMEM 

Vós que viveis tranquilos 

Nas vossas casas aquecidas, 

Vós que encontrais regressando à   noite 

Comida quente e rostos amigos: 

Considerai se isto é um homem 

Quem trabalha na lama 

Quem não conhece a paz 

Quem luta por meio pão 

Quem morre por um sim ou por um não. 

Considerai se isto é uma mulher, 

Sem cabelo e sem nome 

Sem mais força para recordar 

Vazios os olhos e frio o regaço 

Como uma rã no Inverno. 

Meditai que isto aconteceu: 

Recomendo-vos estas palavras. 

Esculpi-as no vosso coração 

Estando em casa, andando pela rua, 

Ao deitar-vos e ao levantar-vos; 

Repeti-as aos vossos filhos. 

Ou que desmorone a vossa casa, 

Que a doença vos entrave, 

Que os vossos filhos vos virem a cara. 

Mais uma vez, os grupos de História e Histó-

ria e Geografia de Portugal, juntamente com 

a Biblioteca Escolar, também não esquece-

ram as palavras de Primo Levi. Assim, entre 

os dias 26 de 30 de janeiro comemoraram a 

Semana em Memória das Vítimas do Holo-

causto, desta vez fazendo-o sobre a memória 

de 1 milhão e 500 mil crianças que foram bar-

baramente privadas da sua vida durante o 

Holocausto, na esperança  de que da memó-

ria coletiva dos nossos alunos, homens e 

mulheres de amanhã, não se esqueça nem 

se arranque a mais infame e abjeta página da 

história do século XX porque, e recordando 

as palavras de George Santayana, “aqueles 

que não recordam o passado sujeitam-se a 

repeti-lo”.  
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A Deputada Mariana Mortágua 
esteve na nossa escola 

N o dia 12 de janeiro de 
2015, pelas 10h30min, os mem-
bros das listas participantes na 
atividade “Parlamento de Jovens” 
estiveram presentes, na Sala de 
Formação num debate com a 
deputada do BE, Mariana Mortá-
gua, para dialogar com alunos 
sobre o funcionamento da Assem-
bleia da República e a importân-
cia deste Projeto para a formação 
da Cidadania. 
 O Diretor do Agrupamento de 
Escolas Martim de Freitas, profes-
sor Alberto Barreira e o professor 
Filipe Xavier agradeceram a pre-
sença da deputada e felicitaram 
os membros das listas pelo empe-
nho demonstrado no decorrer das 
atividades. 
De seguida, duas alunas da lista 
B (Andreia Ferreira e Bárbara 
Rolim) apresentaram uma breve 
biografia da deputada Mariana 
Mortágua. 
Acabadas as apresentações, foi a 
vez de a deputada apresentar um 
pouco da sua vida como deputa-
da na Assembleia da República e 
nos elucidar sobre alguns mitos 
associados à vida na política. 
Com a sua simpatia, cordialidade 
e discurso fácil conquistou plena-
mente a nossa atenção. Partilhou 
a sua evolução política, desde os 
treze/catorze anos, participou em 
Associações de Estudantes e as 
razões da sua entrada para o Blo-
co de Esquerda. 
Respondeu durante cerca de uma 
hora a várias questões que os 
alunos apresentaram, principal-
mente em relação ao seu trabalho 
na Comissão de Inquérito ao 
BES. 
Foram feitas imensas perguntas, 
mas nós escolhemos as mais 
importantes. 
Como as seguintes: 
Caso o BE ganhe as eleições, 

qual seria a sua 1º medida? 
Cada pessoa tem prioridades 
diferentes, mas a prioridade prin-
cipal é restruturar a divida publica 
pois o serviço da divida é muito 
caro, chegando quase aos 9 
milhões. 
Acha que na AR há igualdade de 
género, ou seja, mulheres deputa-
das/ ministras/ presi-
dentes são bem 
aceites/ vistas da 
mesma forma que os 
homens? 
Não. 1/3 das pes-
soas são mulheres
( é uma lei contro-
versa mas já está 
superado o proble-
ma da representa-
ção). E muitas vezes 
os homens não 
levam a sério as 
mulheres, principal-
mente as mais 
novas. 
Como comenta os 
últimos acontecimen-
tos em Paris? 
Estou preocupada. A 
violência não é 
método para absolu-
tamente nada. Na 
AR todos os partidos 
votaram a favor de 
redigir um texto 
sobre esse assunto, 
e este dizia que a 
AR condenava o terrorismo e que 
a pior coisa que pode acontecer é 
responder na mesma moeda. 
A comunicação social distorce a 
imagem dos deputados? 
Alguns são tão maus quanto 
parecem. Mas na maioria sim, a 
imagem que normalmente passa 
para o público é a de deputados a 
discutir forma e não o conteúdo. 
Acha que um dia o BE poderá vir 
a ser um grande partido como o 

PSD ou o PS? 
Sim, na Grécia o partido que 
está prestes a ganhar as elei-
ções, era do tamanho do BE, 
por isso existe sempre esperan-
ça. 
As suas ideias-força que trans-
mitiu no final da sessão foram 
as seguintes: 
- Portugal tem futuro; 
- Temos que lutar e trabalhar 
pelas nossas ideias e ideais. 

Texto Beatriz Tomé | Maria Matilde Marques, 8ºB 
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Eleições 

N o dia 13 de janeiro, decorre-
ram, na Sala de Formação da nossa 
escola, entre as 9 e as 17 horas, as elei-
ções para o Parlamento dos Jovens, ten-
do surgido 3 listas concorrentes. 
O ato decorreu com muito civismo, tendo 
votado todos os alunos do 5º ao 9º ano. 

A lista vencedora foi a A, com 299 votos, 
que elegeu 10 deputados, seguida da 
lista B, com 293 votos e 10 deputados 
eleitos, tendo a lista C obtido 97 votos e 
3 deputados eleitos. 
Esta atividade foi muito participada e 
motivante para os alunos. 
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João Rodrigues e  
Beatriz Tomé Mariana Flores 

N 
o dia 20 de janeiro, entre as 14.30 e as 
17.00 horas, estiveram presentes, na 
Sala de Formação, os 23 deputados 
eleitos com as seguintes finalidades: 

1. Escolher as três propostas a apresentar à ses-
são Distrital; 
2. Eleger os 3 deputados à referida sessão Distri-
tal; 
3. Eleger a candidata à presidência da Mesa da 
sessão Distrital; 
Após um debate bastante vivo e crítico entre os 23 
presentes, foram aprovadas as seguintes propos-
tas: 
Considerando que: 
Uma das grandes causas que concorrem para o 
insucesso e o abandono escolares resulta da des-
motivação dos alunos. 
A organização tradicional da Escola - com currícu-
los e disciplinas rígidas - não responde aos inte-
resses cada vez mais diversificados da população 
escolar, nem proporcionam o desenvolvimento 
integral das capacidades individuais. 
Para obviar à desmotivação de alunos e à pouca 
abertura da Escola a novos interesses há que 
apostar numa Escola que responda melhor aos 
gostos, expetativas e capacidades dos alunos, 
muito diferenciados. 
Nos últimos anos tem-se verificado um grande 
desinvestimento no setor do Ensino Público, o que 
só se pode traduzir numa degradação das condi-
ções de trabalho de professores, alunos e funcio-
nários. Esta degradação afetará sobretudo aque-
les que têm maiores dificuldades - de integração, 
intelectuais, económicas, sociais. 
O exemplo mais evidente desta degradação mani-
festa-se no aumento do número de alunos por tur-
ma, que não permite - nomeadamente nos níveis 
básicos de escolaridade - um acompanhamento 
individualizado e personalizado das caraterísticas 
e dificuldades de cada aluno.  
 

Medidas propostas: 
 

 1– Diversificar a oferta escolar e as estratégias de 
aprendizagem introduzindo atividades culturais 

(como o teatro, a dan-
ça, a música, a pintu-
ra, etc) e desportivas, 
promovendo palestras 
e outras estratégias, 
sobre temas variados, 
em que fiquem bem 
patentes a utilidade da 
frequência escolar e a 
importância da forma-
ção dos jovens para o 
seu futuro, de modo a 
despertar o interesse 
pela aprendizagem, melhorar o auto e hétero 
conhecimentos dos alunos, desenvolver aptidões 
e capacidades pouco contempladas pelos currícu-
los tradicionais, alargar horizontes e mentalidades 
e promover a sua mais completa realização pes-
soal.  
 

2-Reduzir o número de alunos por turma, permitin-

do uma resposta mais individualizada às solicita-

ções e dificuldades de cada um.  
 

3-Promover o apoio individualizado aos alunos 

que denotem maiores dificuldades, nomeadamen-

te através do maior e melhor recurso ao professor 

tutor. 
 

Em seguida, foram eleitos os seguintes deputa-

dos: 

Efetivos: Beatriz Tomé (8ºB) e Bárbara Rolim 

(9ºG) 

Suplente: João Rodrigues (8ºB). 
 

Candidatas à Presidência da Mesa da Sessão 

Distrital: Mariana Cortez (8ºB). 

Suplente: Mariana Flores (9ºG) 

Barbara Rolim 



 

 7 

N o dia 25 de fevereiro, pelas 15 horas, 
decorreu na delegação do IPJ, de Coimbra, as 
eleições para a mesa da sessão distrital. 
A nossa candidata, Mariana Flores teve um 

desempenho muito meritório, tendo representado 

muito bem a nossa escola, pois foi votada para 

vice-presidente da mesa. 

D ecorreu no dia 3 de março entre as 9.30 
e as 17.30, no auditório do Museu Monográfico de 
Conímbriga (Condeixa-a-Nova), a sessão distrital 
do Parlamento dos Jovens. 
Apesar da nossa escola, desta vez, não ter sido 
selecionada para representar o circulo de Coim-
bra, na sessão nacional, que irá decorrer, nos 
dias 4 e 5 de maio, na Assembleia da República, 
temos que felicitar  a Beatriz Tomé, a Bárbara 
Rolim e o João Rodrigues, bem como a Mariana 
Flores pela sua excelente prestação. 

 



 

 8 

CÍRCULO DE COIMBRA  

 

Projeto de Recomendação à Assembleia da República 

  

Os deputados do círculo de Coimbra recomendam à Assembleia da 

República a adoção das seguintes medidas: 

1. Redução do número de alunos por turma. 

2. Criação de novas áreas de estudo, com vista a percursos escola-

res diferenciados, na 

transição para o ensino secundário. 

3. Reformulação dos programas em algumas disciplinas reduzindo a 

carga horária. 

4. Criação de alternativas de estudo apelativas com introdução de 

testes psicotécnicos. 

 

Aprovado na Sessão Distrital de Coimbra, realizada no Museu Mono-

gráfico de Conímbriga, a 3 de março de 2015. 
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 Texto Amélia Murta, 9ºA 

S ão quatro da 

manhã, mas as minhas pesta-

nas ainda não querem abraçar-

se. E com razão. Anseio este 

dia há oito meses e meio e não 

é nesta cadeira de plástico que 

os meus olhos vão ceder à ten-

tação. 

Finalmente, uma mulher de bata 

branca sai e diz: “Pode entrar”. 

Tenho o coração a bater des-

compassadamente e as minhas 

mãos tremem como água em 

ebulição. 

Vejo a minha mulher suada, a 

descansar. Sempre que relaxa, 

a cara fica mais bonita. Parece 

um anjo. 

Sinto uma mão a tocar-me no 

ombro e uma voz a dizer: “É 

linda! Quer segurar?”. Viro-me 

fascinado. Tenho um sorriso 

que me atravessa a cara como 

um raio de sol que atravessa 

uma sala escura. Estendo os 

braços para agarrar um peque-

no ser rosado. Sinto um calor a 

espalhar-se no corpo e as 

minhas bochechas estão cansa-

das de tanto esforço. 

É realmente linda! A enfermeira 

tinha razão. Mas é mais do que 

isso. É perfeita em todos os 

aspetos. Duas dúzias de cabe-

gado a ir para campo aberto, 

para o verdadeiro combate. 

E é então que sinto uma dor 

forte e caio no chão inconscien-

te. É o meu fim. Acabou-se e 

nunca mais vou poder abraçá-

las 

Sinto agora uma dor aguda atra-

vessar-me a pele – uma injeção 

de morfina. Segue-se um relató-

rio completo de um médico a 

uma enfermeira, suponho: “O 

ombro está a cicatrizar bem, 

mas vai precisar de mais inje-

ções para continuar a impedir a 

infeção. O seu marido…” 

Finalmente, uma luz ao fundo 

do túnel. Será que ouvi bem? O 

seu marido? A Isabel está aqui? 

Já não me interessa o me possa 

ter acontecido, desde que não 

esteja a delirar. 

Arranjo forças para abrir os 

meus olhos. Ali está ela, com a 

sua longa trança, a barriga ain-

da um pouco inchada e escuras 

olheiras de noites em claro. 

Quero falar, mas tenho um nó 

na garganta e, assim que me 

consigo erguer, outra agulha me 

penetra o braço, espalhando o 

líquido calmamente, o que me 

faz deitar a cabeça, mas não 

antes de ir a tempo de ver o car-

rinho e a Lisa a brincar com a 

chupeta azul-bebé. Agora sim, 

sinto a almofada e adormeço 

feliz. 

los dourados e brilhantes caem-

lhe sobre a testa e tem olhos tão 

azuis como um lago num dia de 

verão. Igualzinha à mãe. 

Passaram-se já três semanas 

de noites mal dormidas, fraldas 

para trocar, biberões para dar e 

pequenas canções de embalar. 

Até que chega o dia mais dece-

cionante da minha vida. Recebo 

uma carta oficial a dizer que sou 

preciso. Mas não me querem 

para presidente, querem-me 

para soldado. Previa-se esta 

guerra há meses, mas acabara 

de rebentar uma bomba nas 

minhas mãos. Perco o equilí-

brio. Não suporto a ideia de 

abandonar as mulheres que 

mais amo neste mundo, mas é 

uma missão irrecusável e o 

dinheiro que vou receber ajuda-

rá com os gastos com a bebé. 

Passaram-se cinco dias desde a 

dolorosa despedida e o único 

barulho que tenho ouvido ulti-

mamente é o dos tiros das 

espingardas. Estou escondido 

numa encosta com mais dois 

companheiros e, pela primeira 

vez, adormeço com o cair da 

noite e o intervalo dos tiros. A 

guerra pode já ter acabado com 

a rendição de um dos países, 

mas até ao soar das trombetas 

é vindima. 

No dia seguinte de manhã, reco-

meçam os canhões e sou obri-

A 
 Equipa da Bibliote-
ca em colaboração 
com o Grupo de Por-
tuguês promoveram, 
mais uma vez, o 

Concurso Literário cujos resulta-
dos são os seguintes:  
2º Ciclo: tema “Nem tudo o que 

luz é ouro”. 1º Lugar-Carolina 
Monteiro Cunha, 6ºB, 2º Lugar-
Mariana Almeida, 6ºB, 3º Lugar-
Francisco Cunha, 5ºA. Menção 
Honrosa-Ulisses Rodrigues, 
5ºC.  
3º Ciclo: tema "Uma luz ao fun-
do do túnel". 1º Lugar-João Pai-

va Castelo-Branco, 7ºH, 2º 
Lugar-Amélia Murta, 9º A, 3º 
Lugar-Ana Teresa Fonseca, 9ºB 
e Tiago Batanete Marques, 9ºB. 
Menção Honrosa-Beatriz Tomé, 
8ºB.  
 
Parabéns aos premiados 
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 Texto João Castelo-Branco, 7ºH 

E ra uma vez uma luz 

que morava ao fundo do túnel, 

na Cidade das Luzes. Toda a 

gente tinha a mania de escrever 

sobre ela. Houve, até, uma 

escola de Coimbra que lançou 

um concurso de histórias sobre 

a sua vida pessoal. Mas por que 

razão todos gostariam de escre-

ver sobre ela? Não podiam sim-

plesmente escolher outra luz? 

Que grande maçada para a 

p o b r e  c o i t a d a . 

 - Pronto... Verás que um dia te 

deixarão em paz, amiga – con-

solava a luz da consolação. 

 - Eu não me importava – dizia 

a luz da fama – ficaria ainda 

mais famosa! 

 Ouvia todos os dias as suas 

amigas e seus conselhos e res-

pondia sempre da mesma 

maneira. 

 - Eu não gosto que escrevam 

sobre mim, nem sei que fazer 

para acabar com isso. 

 Ela não se considerava inte-

ressante, muito menos tema de 

conversa e simplesmente não 

percebia aquele gosto que 

todos tinham de coscuvilhar a 

sua vida pessoal. Apenas dese-

java ser uma luz normal, com 

uma rotina normal. Gostava 

muito de ler no Parque Verde 

das Luzes, mas era impossível 

concentrar-se na leitura, pois 

estava constantemente a ser 

observada por outras luzes. Que 

frustração! 

 Esta luzinha tinha muito medo 

da chuva, porque detestava 

transformar-se num arco-íris. Só 

de pensar que se poderia trans-

formar em milhares de cores a 

pobrezinha gemia! Ela era úni-

ca! Não podia mudar! Pensando 

melhor, acho que todas as luzes 

partilhavam este medo. 

 Um dia, enquanto lia um dos 

seus romances favoritos, a luzi-

nha ouviu um maléfico trovão 

que soltava gargalhadas assus-

tadoras. Depois, começou a 

chover. Ouvia-se um tamborilar 

desagradável que ecoava den-

tro do túnel. Para não falar do 

horrível assobio do vento. Rapi-

damente a Cidade das Luzes é 

invadida pelo medo e a tempes-

tade não revela sinais de querer 

parar. Todas as luzes ficam 

aterrorizadas... Lágrimas caem 

dos seus rostos luminosos... As 

luzes estão abrigadas e perdem 

a sua beleza. De repente, as 

ruas ficam escuras e sombrias e 

os gritos de “felicidade lumino-

sa” desaparecem no ruído da 

tempestade. É indiscutível o 

facto de ser um cenário pertur-

bador. 

 Passaram anos-luz e o terror 

mantinha-se na Cidade das 

Luzes. A luzinha do fundo do 

túnel sabia que tinha de fazer 

alguma coisa. Mas não sabia o 

quê! A luzinha concluiu que teria 

de manter a calma apesar de se 

achar incapaz. Então, muito cui-

dadosamente e em pezinhos de 

lã, começou a sair do seu 

pequeno refúgio. Ia passear, ler, 

mas aquilo de que gostava mais 

era, sem dúvida, da companhia 

de uma ou outra amiguinha 

luminosa. A luzinha do fundo do 

túnel sempre foi amorosa e cari-

nhosa, desperdiçando, muitas 

vezes, as suas tardes apenas a 

consolar  luzinhas mais frágeis, 

como a do pirilampo. 

 Entretinham-se a falar, a tomar 

um chá quentinho e até a jogar 

às cartas, sempre com um ou 

outro comentário: 

 - Ai, esta tempestade! Que 

grande aborrecimento! 

 - A quem o dizes, amiga! Há 

tempos que tento secar a roupa! 

 - Tenho a certeza de que a 

tempestade parará em breve. – 

dizia sempre a luzinha do túnel. 

 Despediam-se com um abraço 

grande e longo, aquelas amigas. 

A luzinha ficava muito satisfeita 

quando as suas companheiras, 

sem o conseguirem evitar, esbo-

çavam um lindo sorriso.  

 Aos poucos e poucos, foi con-

seguindo voltar à sua rotina que 

considerava ligeiramente monó-

tona e a “felicidade luminosa” ia 

regressando às luzinhas que 

nem se apercebiam. Discreta-

mente, o pânico deixou a Cida-

de das Luzes. 
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D eterminação. Vonta-

de de cumprir um objetivo. Essa 

palavra soou pela primeira vez 

aos ouvidos do pequeno Tomás. 

Determinado como era, decidiu 

nunca se esquecer dela e tentar 

sempre pô-la em prática, mes-

mo nas situações mais difíceis. 

À medida que foi crescendo, foi 

enfrentando várias provas: a 

escola, os amigos, a adolescên-

cia… mas sempre se lembrou 

daquela palavrinha, algo compli-

cada e extremamente importan-

te. E assim conseguiu sempre 

cumprir os seus objetivos e ia 

sempre estipulando novos, cada 

vez mais difíceis, mas que, com 

a sua determinação, sempre o 

conduziam ao sucesso. 

Quando Tomás se tornou adul-

to, fazia uma lista de objetivos 

para cumprir, tanto a nível pro-

fissional, como familiar e social. 

Ia sempre aumentando a fas-

quia até que, um dia, influencia-

do por uma palestra sobre a 

pobreza e sobre as dificuldades 

no mundo, decidiu abdicar da 

sua vida profissional de sucesso 

e, parcialmente, da sua família, 

para se integrar num grupo cujo 

trabalho consistia na ajuda 

humanitária. Determinado como 

era, decidiu ainda ir mais além: 

enquanto os seus colegas iam 

só a África, ele ambicionava 

passar por todos os cinco conti-

nentes. Integrado no grupo, pre-

parou a sua viagem para África, 

despediu-se da sua família e foi, 

de barco, com toda a corpora-

ção. 

Em solo africano, Tomás tenta-

va sempre chegar a todas as 

pessoas que estivessem a 

necessitar de ajuda (e não eram 

poucas) e a sua determinação 

fazia sempre com que ele esti-

vesse na vanguarda do grupo. 

Além disso, ensinava às pes-

soas que a determinação era 

essencial para ter sucesso e 

cumprir os seus objetivos para a 

vida. Mas havia uma coisa 

importante de que Tomás se 

estava a esquecer. 

Depois da sua estadia em Áfri-

ca, voltou para casa durante 

duas semanas, para poder estar 

com a família, pois tinha sido 

chamado para ser o represen-

tante da associação em vários 

continentes: Europa, Ásia e 

América. Fez essas viagens 

sempre determinado em ajudar 

incondicionalmente e a palavra 

que ele tinha aprendido quando 

era novo era o seu maior tesou-

ro. Com ela, conseguia cumprir 

todos os seus propósitos. Só 

que algo mais forte o impediu. 

Depois dessas viagens, interes-

santes mas cansativas, Tomás 

voltou para casa. Passados dois 

dias começou com sintomas de 

gripe, mas nada de especial. 

Passado uma semana, o seu 

estado piorou drasticamente. 

Ficou internado e à espera de 

diagnóstico. Como estava em 

Portugal, demorou mais do que 

o habitual para saber os resulta-

dos (mas, se fosse em África, 

seria pior…). As análises dete-

taram uma doença, talvez termi-

nal, mas não identificada. Aliás, 

até à data ninguém tinha sido 

infetado com tal doença. A úni-

ca informação é que tinha de 

passar o resto da vida no hospi-

tal, ligado às máquinas. Foi um 

choque para Tomás. Para ele 

era o fim do mundo, até  a pala-

vra “determinação” deixou de 

existir para ele. Agora percebeu 

que, neste momento, a palavra 

m a i s  i m p o r t a n t e  e r a 

“esperança”. Há sempre uma 

luz ao fundo do túnel. De pouco 

ou nada valia ser determinado, 

quando se tem de passar a vida 

fechado numa sala e deitado 

numa cama. 

Com o passar dos anos, até a 

palavra “esperança” se ia ate-

nuando. A luz ficava cada vez 

mais fraca. Ele estava cada vez 

mais velho e a doença agravava

-se mais. Além disso, ele sentia 

um peso na consciência por não 

ter cumprido totalmente o seu 

objetivo, pois a determinação 

não era suficiente. No entanto, 

esta afirmação “Há sempre uma 

luz ao fundo do túnel” era verda-

deira, mesmo que a luz fosse 

muito ténue. E, desta vez, a 

esperança levou a melhor. 

Mais um dia normal no hospital. 

Tomás sempre cabisbaixo e 

desapontado com a vida. Mas, 

sem razão aparente, a esperan-

ça aumentou. A luz ficou mais 

forte. E tinha razão para tal. Um 

membro da associação a que 

Tomás pertencera e que tinha 

conhecimento do seu desejo, 

organizou uma angariação de 

fundos para dar a hipótese a 

Tomás para cumprir o seu obje-

tivo: ir até à Oceania. Conse-

guiu arranjar dinheiro para efe-

tuar um voo num veículo espe-

cializado para doentes e arran-

jou a sua “estadia” num dos 

melhores hospitais de Sydney. 

Quando ouviu a notícia, Tomás 

ficou alegre e percebeu que 

estava cada vez mais perto do 

seu objetivo. A luz ficava cada 

vez mais nítida. 

Partiram, Tomás e a sua família, 

e chegaram a Sydney em pouco 

mais de quatro horas. No entan-

to, passado uma semana, 

Tomás faleceu. Mas morreu 

realizado, pois tinha conseguido 

cumprir o seu grande objetivo e, 

desta vez, sem usar a determi-

nação. Percebeu que a espe-

rança é a última coisa a morrer 

e conseguiu fazer o que muitos 

não conseguem; chegar ao fun-

do do túnel. 

 Texto Tiago Batanete Marques, 9ºD 
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 Texto Beatriz Tomé, 8ºB 

E ra dia 22 de 

dezembro e a noite já cobria a 

cidade de Londres, como um 

manto brilhante e escuro. Cho-

via imenso como era habitual. O 

frio penetrava na minha pele, o 

cansaço apoderava-se de mim e 

as nuvens escuras ofuscavam a 

luz das estrelas. Muitos motivos 

para sair da Academia de Baila-

do zangada… Mas eu, naquele 

dia, saí com um sorriso de ore-

lha a orelha. 

 E era um sorriso tão grande 

que, imaginem só, nem cabia na 

minha cara. O motivo? Tinha 

sido aceite na Academia Real 

de Manchester- a segunda 

melhor academia de ballet do 

mundo. Era o meu sonho pres-

tes a concretizar-se! Só tinha 

que frequentar a Academia de 

Bailado por mais dois dias! 

 No caminho para casa já pen-

sava na prenda que ia oferecer 

à minha treinadora Ilda! Ela 

tinha 20 e poucos anos e era 

muito paciente connosco. Apoia-

va-nos e sempre nos obrigou a 

persistir! Todas queriam ser 

como ela!   

Era linda, com o seu cabelo cas-

tanho avelã que combinava 

mesmo bem com os seus gran-

des olhos verdes. E, claro, dan-

çava mesmo bem! Já ganhara 

11 prémios e, quando não 

ganhava, ficava sempre bem 

posicionada! Escolher uma 

prenda para ela não era fácil… 

tinha de ser algo ao seu nível.  

 Na altura pensei comprar-lhe 

um fato de competição mesmo 

lindo! Era caro mas até aposto 

que ela ia adorar! Acabei por lhe 

comprar num leilão as sapati-

lhas que a Katherine White usou 

em muitas competições. Para 

 A cerca de um quilómetro de 

Manchester o autocarro teve um 

acidente, despistou-se e caiu 

por uma encosta. Na altura foi 

uma tragédia… Muitas raparigas 

morreram e só eu e Ilda sobrevi-

vemos… Não me lembro de 

nada, lembro-me apenas de 

estar no hospital, no mesmo 

quarto que Ilda e ouvir a minha 

mãe a chorar… 

 Fiquei sem poder mexer as 

pernas. Um estúpido acidente 

tinha derrotado todas as vitórias. 

Já não podia andar e muito 

menos dançar ballet! Foi duro! 

Pensei em desistir…queria 

desistir! Os dias eram escuros e 

dolorosos. Depois pensei que, 

se tinha sobrevivido, por alguma 

razão era! A razão era não 

desistir, honrar as minhas cole-

gas que não resistiram e a 

minha querida Ilda que numa 

altura destas me diria: “ Há sem-

pre uma luz ao fundo do túnel” 

 E foi o que fiz… Após dois 

meses infindáveis numa cadeira 

de rodas, um médico ofereceu-

se para me operar. Era um neu-

rocirurgião de renome a quem 

hoje devo a minha recuperação. 

 Consegui voltar a andar após 

três duros anos. Quanto á Aca-

demia Real de Manchester… 

nada me vai fazer desistir desse 

sonho! E é um sonho tão grande 

como a vontade que tenho de o 

alcançar… é um sonho que me 

faz viver ! 

quem não sabe, Katherine Whi-

te foi uma bailarina famosa. 

Lembro-me da expressão facial 

de Ilda quando as viu. Ainda 

hoje não a consigo descrever… 

 Quando os meus pais soube-

ram que tinha sido aceite fica-

ram muito contentes e enche-

ram-me de abraços e beijos. A 

minha mãe chorou…as mulhe-

res são assim! A ideia de me 

pôr na Academia foi dela. Ela 

queria que eu fosse o que ela 

nunca pôde ser… 

 Passado uma semana, às cin-

co da manhã, apesar de o  sol 

ainda estar preguiçoso, o dia já 

tinha começado para mim. Nes-

se dia, o autocarro foi-me bus-

car à paragem em frente à 

minha casa para irmos para a 

Academia Real de Manchester. 

Eu estava muito carregada com 

a minha mala do ballet, cheia 

com o tutu, o body novo que 

tinha recebido no Natal, as 

sapatilhas e muita comida! 

Lembro-me de que, quando o 

autocarro arrancou comigo lá 

dentro, a minha mãe gritou: - 

Tem juízo! 

 Eu ia sentada nos bancos de 

trás, ao lado de Ilda, que ia con-

nosco para fazer a “integração”. 

No caminho para Manchester a 

paisagem era linda. Lembro-me 

de ter comentado com Ilda que 

adorava ver encostas íngremes 

e verdejantes. Acho que foi a 

última coisa que disse… 
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  Texto Ana Teresa Fonseca, 9ºB 

E stava a observar 

o nascer-do-sol e a ver as cores 

a aparecerem, enquanto o tem-

po passava. 

Era assim a rotina dele. Levan-

tava-se; via o sol imponente 

sobre as serras; ia para o traba-

lho; voltava para casa; e, por 

fim, lia um livro até não haver 

luz natural. Por outras palavras, 

tinha uma vida igual, monótona 

e desinteressante. Também não 

tinha nome nem idade, ou pelo 

menos ninguém o sabia, devido 

à sua solidão precoce. Ninguém 

o conhecia, pois não era consi-

derado uma pessoa interessan-

te, porém este distanciamento 

em relação à sociedade instau-

rava uma certa reciprocidade. 

Com toda a sua vida sem nada, 

tinha sempre tempo para tudo e, 

desde cedo, descobriu que a 

sua paixão era ler. Decidiu 

assim que o único interesse que 

iria ocupar o seu tempo precio-

so, para além das suas obriga-

ções, seria ler livros. Ficou, des-

de então, com uma pequena 

obsessão pela literatura.  

Um dia, depois de ver o nascer-

do-sol e no fim do seu trabalho, 

dirigiu-se à livraria mais próxi-

ma. Ir à livraria era algo um pou-

co diferente na sua vida, apesar 

de já a conhecer há uns tem-

pos. Era lá que encontrava um 

mundo paralelo à sua realidade 

e, por essa razão, adorava o 

momento de escolher a próxima 

obra. Sentia-se aí, finalmente, 

integrado numa sociedade, 

mesmo que essa fosse a do 

mundo imaginário dos textos. 

Caminhou até ao seu aparta-

mento, um sítio pequeno, rodea-

do de estantes e pouco mais. 

Entretanto, instalou-se num 

cadeirão grande e velho, e 

começou a ler. Estava tão entu-

siasmado, que só parou quando 

realmente escureceu. Apesar de 

ter um candeeiro, ele nunca o 

tinha usado e fazia questão de 

nunca o ligar. Dizia que só o 

poderia usar quando estivesse 

no “Mundo dos Textos”. Final-

mente, adormeceu com o livro 

no seu colo e esperou até que a 

luz do próximo dia chegasse. 

Mais um dia de realidade des-

gastante e já estava pronto para 

venerar o romper do dia e mais 

tarde trabalhar. Enquanto anda-

va, a meio do caminho, reparou 

que se sentia bastante cansado, 

o que nunca lhe tinha aconteci-

do antes. Desculpou-se com a 

leitura intensa do dia anterior, 

pois não queria a preocupação 

de ir ao hospital e de ter de lidar 

com pessoas. 

 No fim do trabalho e de novo 

em casa, voltou a sentir-se sem 

forças e um pouco ofegante. 

Porém, desta vez usou uma 

nova desculpa:  

-Eu estou bem, isto é do traba-

lho. Não vale a pena ficar receo-

so.  

Sentou-se no cadeirão e reto-

mou a leitura do último dia. Pas-

sadas umas horas, o livro caiu 

no seu colo e a noite surgiu. 

Acordou. Estava sonolento, mas 

quando olhou para o relógio, 

sentiu-se aflito como nunca se 

sentira antes. Estava atrasado 

para o trabalho. Tinha faltado ao 

seu compromisso, ou seja, não 

tinha seguido os seus princípios 

que teimava em respeitar. 

Levantou-se e foi o mais rápido 

possível para o local de traba-

lho. Apesar do seu atraso tudo 

correu bem, mas algo o incomo-

dava. A enorme falha de não ter 

visto o sol nascer, fê-lo sentir-se 

diferente e nervoso, pois tinha 

havido uma alteração na sua 

rotina.  

Percebeu, então, que o cansaço 

dos dias anteriores e este erro 

de não ter visto o nascer do sol 

tinham acentuado o seu nervo-

sismo. Talvez fosse algo grave, 

algo que justificasse a morte, 

mas só para o mundo de que 

ele não gostava. O mundo que 

o rejeitava e nada de novo 

acontecia. Isto era uma oportu-

nidade para mudar tudo e ir 

para onde sempre quis, o 

“Mundo dos Textos”. 

Devagar, as estantes, o cadei-

rão e os livros começaram a 

desvanecer-se. Tudo à sua vol-

ta escureceu lentamente e os 

seus pensamentos tornaram-se 

cada vez mais indefinidos.  

Finalmente, ligou o candeeiro…  
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O h querido, quem 
me dera que estivesses cá 
para eu te poder contar estas 
mudanças todas que têm surgi-
do… Aquela maldita guerra 
levou-te e eu sinto tanto a tua 
falta… Odeio pôr isto nestes 
termos mas, apesar de te teres 
ido embora, a I Guerra Mundial 
até trouxe vários benefícios 
para a nossa sociedade. Provo-
cou grandes alterações econó-
micas e financeiras na Europa 
e grandes mudanças no quoti-
diano, maneira de pensar e de 
sentir: agora as pessoas procu-
ram viver cada momento com 
alegria e entusiasmo.  
É impressionante… Novos 
hábitos, valores e comporta-
mentos surgiram. Por exemplo, 
começou a ser habitual praticar 
desporto, ir à praia e ao cine-
ma, frequentar cafés e clubes 
noturnos, existe, também, um 
novo estilo de música (jazz) e 
novos estilos de dança 
(charleston, foxtrot e tango) e 
houve um grande desenvolvi-
mento da rádio (surgimento das 
grandes cadeias de rádio). É 
incrível como as coisas podem 
mudar… Como tu sabes, com 
os homens em combate, 
alguém teria de desempenhar 
os vossos cargos. E quem foi, 
quem foi? Nós! As mulheres! 
Para além de cuidarmos da 
casa e dos filhos, também 
tínhamos de desempenhar os 
vossos cargos. Graças à eman-
cipação feminina, conseguimos 
o direito ao voto, entre outros, 
e, obviamente, que agora, após 
a guerra, vamos com certeza 
continuar a impormo-nos. Que-
remos continuar a desempe-
nhar o papel de secretárias, 
telefonistas, tudo! Ah, e ainda 
não te contei: as mulheres, na 
atualidade, também praticam 
desporto (e sabes como eu 

adoro!) e já podemos fumar e 
beber em público (mas sempre 
soubeste que não era das 
minhas coisas preferidas). 
Vou passar, então, para uma 
parte que eu acho o máximo: o 
vestuário! Não só nós, como 
vocês também, mudámos mui-
to. As mulheres têm o hábito de 
usar batom vermelho, o esparti-
lho foi substituído pelo soutien 
(felizmente!), usamos o cabelo 
curto garçonne com brilhantina 
e as saias e os vestidos subi-
ram até ao JOELHO (doc. 2)! 
Mas vocês também não ficam 
atrás… Estão muito gosto-
sos…! Casaquinho curto, calci-
nhas de golfe, vestuário des-
portivo, … Olha, adoro! 
Vou, então, falar agora um pou-
co do que mais interesse des-
pertava em ti, para não dizeres 
que está a ser uma “seca”. 
Acredites ou não, as ciências, 
as artes, a literatura, etc. tam-
bém mudaram, e muito! Come-
cemos pela ciência: lembras-te 
daquele ideal do Homem do 
Renascimento, que tu detesta-
vas, de “saber tudo sobre qua-
se tudo”? Pois, foi substituído 
por um novo ideal – a Especiali-
zação. Esta defendia a ideia de 
“saber tudo sobre quase 
nada” (ter um domínio num 
pequeno campo de uma maté-
ria, mas com grande profundi-
dade). E o Paradigma Positivis-
ta que dizia que a ciência era 
capaz de responder a todos os 
problemas? Agora não! Agora 
as leis científicas são diferentes 
para todos os domínios da 
matéria e o conhecimento não 
tem valor absoluto. Destacam-
se assim nas ciências físicas 
Albert Einstein (doc. 3; com a 
teoria da relatividade), Neils 
Bohr, Rutherford e Egas Moniz 
(na Medicina), e nas ciências 
humanas Jean Piaget, Sigmud 
Freud, Marc Blach e Lucien 
Febvre.  
Passando às artes, predomina 
a pintura contemporânea: arte 

nova, expressionismo, fauvis-
mo, cubismo, futurismo, abstra-
cionismo (doc. 4) e surrealismo 
(tipos de pintura). A minha favo-
rita, apesar de também apreciar 
muito as outras, é o abstracio-
nismo e, conhecendo-te como 
conheço, quase que podia 
apostar que tens o mesmo gos-
to que eu.  
A literatura passou a ter uma 
visão pessimista, receosa e 
subjetiva e os principais temas 
são a injustiça, a opressão e a 
defesa dos mais desfavoreci-
dos.  
Para terminar, na música, 
novos ritmos e expressões sur-
giram e houve uma difusão 
através dos mass media (rádio 
e a gramofone). 
Só mais uma coisinha… a Cul-
tura de Massas foi um movi-
mento que, opondo-se a uma 
cultura de elite, procurava ir ao 
encontro dos gostos e das aspi-
rações da população em geral, 
no qual um dos fatores que 
mais contribuiu para ela foi o 
ensino com o alargamento da 
escolaridade a um maior núme-
ro de pessoas, chegando mui-
tas mulheres ao ensino univer-
sitário. 
E pronto… Acho que já disse 
tudo… Quer dizer, é óbvio que 
não disse tudo, tudo, não é? 
Pois… Ainda tenho montes de 
coisas para falar contigo… 
Espera por mim e, por favor, 
guarda-me um lugarzinho a teu 
lado. Estou com tantas sauda-
des tuas… Beijinhos, amo-te…! 

  Texto Sofia Moreira, 9ºE 

Albert Einstein 

Combatentes da I Guerra Abstracionismo Novo estilo da Mulher 
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D e 12 a 20 de março decorreu 
no Bloco E mais uma Viagem na História, 
desta vez alusiva à Antiguidade Clássica, 
que consistiu numa mostra de trabalhos 
realizados pelos alunos das turmas do 
sétimo ano de escolaridade. 
Mais uma vez, a variedade de trabalhos 
apresentada foi reveladora do empenho 
e entusiasmo que os alunos colocaram 
na dinamização da atividade. Assim, esti-
vemos na presença de deuses Gregos e 
Romanos, prestámos-lhes culto em gran-

diosos templos, contámos as suas aven-
turas e desventuras nos teatros e nas 
suas representações trágicas, corremos 
no Circus Maximus em Roma, lutámos na 
arena do Coliseu, enfim, virámos páginas 
de uma História milenar.  
A todos quantos participaram, os nossos 
sinceros parabéns pelos resultados 
alcançados marcando, desde já, uma 
próxima viagem para o Portugal Medie-
val, que se apresentará no final do 3.º 
Período. 

N o âmbito das comemorações 
do Centenário da Participação de Portu-
gal na Primeira Guerra Mundial, estive-
ram presentes na Escola Básica 2º-3º 
Ciclos Martim de Freitas, no dia 14 de 
janeiro, dois representantes da Delega-
ção de Coimbra da Liga dos Combaten-
tes: Dr. António Gomes Figueiredo e o 
Tenente-Coronel João Paulino, os quais 
dialogaram com alunos do 9º ano, sobre 
os seguintes assuntos: 
- Antecedentes da 1ª Guerra Mundial; 
- Políticas de alianças; 
- Razões da entrada de Portugal na guer-
ra em 1916; 
- A divisão dos portugueses a favor e 
contra; 
- A impreparação do nosso exército - 
Corpo Expedicionário Português (CEP); 
- A Guerra das Trincheiras; 
- A Batalha de La Lys; 
- A defesa das nossas colónias ultramari-
nas de Angola e Moçambique contra os 
ataques dos alemães; 
- Na História Local : a figura do Capitão 
Luiz de Sousa Gonzaga 
Os alunos tiveram, ainda, a oportunidade 
de colocarem várias perguntas, bem 
como de manusearem réplicas de obje-
tos militares utilizados nesta guerra. 

Foi uma sessão bastante positiva para os 
alunos consolidarem ideias sobre este 
acontecimento da nossa História de Por-
tugal. 
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se vestiram a preceito, enaltecendo as suas 
gravatas. Estes pareciam autênticos adultos, 
sentindo-se muito importantes e crescidos.  
 Assim que o escritor Pedro Seromenho que 
chegou às nossas escolas mostrou um sorriso 
contagiante, que desencadeou maravilhosos 
sorrisos a todos os que assistiram às sessões. 
De seguida, transportou-nos numa viagem fan-
tástica por todas as suas criações literárias e 
contou-nos a história que nos veio apresentar: 
“As Gravatas do meu Pai”.  
 Foi um dia maravilhoso e único, onde conse-
guimos partilhar sorrisos, experiências e apren-
dizagens.         

N 
o dia 19 de janeiro, os alunos do 3º e 
4º anos do nosso agrupamento rece-
beram a visita do escritor Pedro Sero-
menho. Durante esse dia, o escritor 

visitou três escolas do nosso agrupamento: o 
Centro Escolar de Montes Claros, a Escola 
Básica 2/3 Martim de Freitas e Escola Básica de 
Coselhas.   
 Os dias que antecederam esta atividade foram 
de uma autêntica azáfama, pois os nossos alu-
nos transformaram-se em autênticos costurei-
ros. Imaginem lá! Eles fizeram e decoraram gra-
vatas de vários tamanhos e diferentes formas. 
 Logo pela manhã desse dia, todos os alunos 

N 
o dia 4 de maio, na Biblioteca do Cen-
tro Escolar de Montes Claros, todos 
os alunos do 3º ano tiveram um 
encontro com a escritora Alice Cardo-

so. Interagindo afavelmente com um público 
interessado e ávido de histórias, a escritora deu 
a conhecer a sua vasta obra literária, falando 
sobre as personagens e temas abordados. No 
final, apresentou um dos seus mais recentes 
livros, “Antares, no coração das estrelas” e a 

história foi narrada por Francisco Paz. 
Os alunos preparados pelas professoras, sur-
preenderam Alice Cardoso com ilustrações e 
outros trabalhos sobre o livro da autora. 
O encontro terminou com a habitual sessão de 
autógrafos. 
 O contacto estreito com Alice Cardoso foi um 
momento muito enriquecedor e foi mais um 
contributo para o incentivo à leitura e para o 
desenvolvimento da criatividade.  

 Textos Ana Medeiros 
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  Texto Ana|Afonso|Beatriz|Inês|Lara|Matilde|Rosa 

N 
o âmbito da Semana da Lei-
tura, a Biblioteca Escolar do 
nosso agrupamento, em 
parceria com a Biblioteca 

Municipal, dinamizou, no dia 19 de 
março, a atividade “Dar Poesia a 
Coimbra”.  
Melhor do que a opinião da professo-
ra bibliotecária, será a opinião de 
alguns dos alunos envolvidos.  
A atividade começou às 9:00h com a 
entrega de uma poesia engarrafada e 
com a declamação de um poema à 
direção do agrupamento. De seguida, 
dirigimo-nos ao IPO onde declamá-
mos e distribuímos poemas que pro-
vocaram/ arrancaram sorrisos e for-
tes emoções às pessoas que se 

encontravam nas diferentes salas 
de espera.  
Depois de espalharmos alegria 
pelo IPO, dirigimo-nos ao Hospital 
Pediátrico para continuarmos a 
nossa odisseia poética. Aqui 
transformámos poemas em calo-
rosos sorrisos.  
No regresso, oferecemos uns poe-
mas a duas médicas, que nos 
convidaram para entrar nos HUC. 
Aqui voltámos a alegrar o dia de 
várias pessoas. 
Gostámos muito desta experiên-
cia. Foi um dia para recordar!   
Agradecemos muito a forma como 
fomos recebidos no IPO, no Hos-
pital Pediátrico e nos HUC.  

Texto Ana Medeiros 

  Texto Raquel Proença 

D 
urante a Semana da Leitu-
ra, e para celebrar o dia 
Mundial da Poesia, a Biblio-
teca Escolar realizou ofici-

nas de escrita poética, ofereceu mar-
cadores de livros cheios de letras e 
ofereceu poesias engarrafadas à 
comunidade escolar. Os alunos que 
participaram nas oficinas de poesia 
escreveram vários poemas, que se 
tornarão surpreendentes no próximo 
período. 
Ainda no decorrer da semana, foram 
várias as turmas que partilharam lei-

turas. Esta atividade foi dinamiza-
da em articulação com o grupo de 
Português e foi, como sempre, um 
sucesso.  
De forma a comemorar o dia Mun-
dial da Árvore, os alunos do 1º 
ciclo participaram numa hora do 
conto sobre a história “A árvore 
generosa” de Shel Silverstein. No 
final da atividade participaram 
num jogo intitulado “Vamos desco-
brir a árvore com o tato”. Foi uma 
tarde muito divertida e repleta de 
aprendizagens.  

A 
 Câmara Municipal de Coim-
bra promove, anualmente, 
através do SABE, Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escola-

res da Biblioteca Municipal de Coim-
bra, e no âmbito da Semana da Lei-
tura (PNL), o concurso “Há Poesia na 
Escola”, dirigido às escolas do con-
celho de Coimbra. 

A aluna Maria Ana de Almeida 
Monteiro, 4ºC, nº 17 do Centro 
Escolar de Montes Claros ficou 
em 3º lugar, ex aequo, e partici-
pou na cerimónia de entrega de 
diplomas e prémios, que decorreu 
no dia 23 de Abril, Dia Mundial do 
Livro e do Direito de Autor, na 
Biblioteca Municipal. Parabéns! 

Esta atividade anual, promovida 
pela RBE e pelo SABE, teve como 
tema “Palavras do Mundo”. Sele-
cionaram-se alguns textos de 
autores portugueses e dos vários 
países lusófonos que foram traba-
lhados com os alunos. Destaca-
mos através das imagens que se 
seguem, alguns dos trabalhos rea-
lizados. 

A 
o longo do mês de março, 
para comemorar as Sema-
nas da Leitura, as BEs e as 
escolas do 1ºciclo do agru-

pamento, em articulação com os pro-
fessores titulares, dinamizaram diver-
sas atividades. Nos encontros de lei-
tura promovidos, destacamos as lei-
turas partilhadas, os grandes leem 
aos mais pequenos e o ouvir poesia. 

  Texto Ana Medeiros 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/46034
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  Texto Grupo de Ciências Naturais 

N o âmbito da semana 
internacional do cérebro 2015, 
decorreram no dia 16 de março 
no auditório da nossa escola, 4 
palestras sobre o tema” Os 
cérebros andam por aí… nas 
escolas”, para  todos os alunos  
do 9º ano.  
As palestras foram dinamiza-
das pelas investigadoras: Cláu-
dia Maria Fragão Pereira; 
Armanda Santos; Sandra 
Morais Cardoso; Elisabete Bap-
tista Ferreiro; Catarina Sofia 

Oliveira Miranda do Centro de 
Neurociências e Biologia Celular 
da Universidade de Coimbra 
(CNC). 
O balanço feito pelos alunos foi 
muito positivo. Agradecemos 
profundamente às cientistas a 
disponibilidade em deslocarem-
se à escola, pois assim foi possí-
vel aos nossos alunos enrique-
cerem os conhecimentos sobre a 
divulgação dos progressos e os 
benefícios da investigação cien-
tífica na área do cérebro. 

  Texto Grupo de Geografia 

como a resina para a indústria 
química. É igualmente importan-
te para as atividades domésticas 
e económicas.  
As árvores são essenciais à Vida 
pois desempenham inúmeras 
funções como: a produção de 
oxigénio, o consumo do dióxido 
de carbono (um dos principais 
gases com efeito de estufa que 
provoca alterações climáticas); 
moderam as temperaturas forne-
cendo-nos sombras e abrigos, 
facilitam a infiltração de água no 
solo reabastecendo os lençóis 
subterrâneos; fixam o solo e 
impedem a erosão,… Imagina 
agora o mundo sem floresta! 

 
Cuida do PLANETA para que 
ele cuide de TI! 

E stes dois recursos são 
considerados renováveis, no 
entanto ambos estão desigual-
mente distribuídos no planeta. 
A água é utilizada no consumo 
doméstico, na agricultura, na 
pecuária, na indústria, na aqui-
cultura, na produção de ener-
gia, na navegação, na pesca e 
até na receção de efluentes 
domésticos e industriais. É ela 
que sustenta a vida animal e 
vegetal e as várias atividades 
económicas. 
 Já imaginaste o mundo sem 
água? 
A floresta também é um recur-
so fundamental para forneci-
mento de lenha, de madeira 
para produção de mobiliário, 
pasta de papel e subprodutos 

Qual a importância destes recursos? 
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 Texto Mariana Flores, 9ºG 

Q 
uestiono o porquê 
disto tudo, o por-
quê destes atenta-
dos em Paris… 
custa ver que o 

mundo onde vivo… um mundo 
no qual a luta pela liberdade 
ainda continua a ser uma pre-
sença constante, um mundo 
onde a expressão ainda tem um 
preço a pagar. 
Num mundo onde a opinião é 
dada a medo, sem confiança e 
com o pesado desejo de não 
“ferir suscetibilidades”. 
Num mundo onde os verdadei-

ros corajosos são condenados.  
Num mundo onde aprendo a 

formar a minha própria opinião 

e a ter espírito crítico. 

A opinião de que a liberdade 

de expressão não tem limites, 

no entanto trata-se do respeito 

mútuo, entre o viver e o pen-

sar, entre o saber e o achar. 

Não deixemos que se baixem 

os braços, não deixemos que 

se faça silêncio. A tua luta pela 

liberdade de expressão será a 

nossa luta,  

Charlie Hebdo! 

Texto Armando Semedo 

N 
o seguimento da 
aposta feita pela 
Direção na divulga-
ção de todas as 
atividades realiza-

das no Agrupamento, está 
patente ao público, na sala de 
exposições da escola, mais 
uma exposição de  trabalhos 
realizados pelos alunos, nas 
aulas de Educação Visual e 
Expressão Plástica.  Esta expo-
sição mostra trabalhos de cará-
ter diverso, com principal inci-

dência na geometria das for-
mas, através da planificação de 
poliedros animados graficamen-
te. A exposição, que tem sido 
um sucesso, pode ser visitada 
no horário normal de funciona-
mento. Os visitantes poderão 
usufruir de um conjunto vasto 
de trabalhos que, à semelhança 
de outros anteriormente leva-
dos a cabo, revelam o interes-
se, o empenho e as capacida-
des dos nossos alunos. 
Contamos com a vossa visita! 
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N os dias 12 e 13 de fevereiro de 
2015, as turmas do 7º ano de escolaridade 
viajaram na História ao percorrerem o Cir-
cuito da Romanização compreendido 
entre Santiago da Guarda (Ansião), Raba-
çal e Conímbriga. 
A visita enquadrou-se no âmbito da disci-
plina de História e integrou os conteúdos 
programáticos referentes ao 7.º ano de 
escolaridade, nomeadamente: Tema 2 (A 
Herança do Mediterrâneo  Antigo); Subdo-
mínio 2.2 (Roma e o Império); Metas Curri-
culares 1.1 (Localizar no espaço e no tem-
po a fundação da cidade de Roma e as 
várias etapas de expansão do seu impé-
rio, destacando o processo de conquista 
da Península Ibérica) e 5.5 (Enumerar 
aspetos do património material e imaterial 
legados pelos romanos no atual território 
nacional).  
Pela diversidade de espaços visitados, 
pela informação fornecida durante as visi-
tas e, acima de tudo, pela interiorização 
de conteúdos programáticos nos locais 
que lhes estão na génese, a visita de estu-
do foi um êxito. 

N os dia 25 de fevereiro de 2015, 
as turmas do 8º ano de escolaridade esti-
veram envolvidas numa visita de estudo 
ao Museu dos Transportes e Comunica-
ções e World of Discoveries, ambos os 
locais situados na cidade do Porto. 
A visita enquadrou-se no âmbito das disci-
plinas de Ciências Físico-Químicas, Tec-
nologias da Informação e Comunicação e 
História e integrou os conteúdos progra-
máticos referentes às referidas disciplinas. 
Pela diversidade de espaços visitados, 
pela informação fornecida durante as visi-
tas e , não menos importante, pelo 
ambiente de descontração e civismo em 
que a visita decorreu, esta pode ser consi-
derada como um êxito a repetir em futuros 
anos letivos. 
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N o dia 24 do passado mês de feve-

reiro, realizaram-se as provas de seleção, a 

nível de escola, das Olimpíadas da Química. Foi 

uma prova muito concorrida, tendo-se inscrito 15 

equipas entre alunos do 8º e 9ºanos. Os concor-

rentes participaram com empenho e espírito de 

competição. Classificou-se em 1º lugar, a equipa 

“Os 3 Sr”, alunos do 9ºE, Gonçalo Laranjeira 

Pires dos Santos Costa, Rafael Aguiar de Brito e 

Tomás Seco de Paiva . Estes alunos irão repre-

sentar a nossa Escola nas Semifinais das Olim-

píadas Júnior, no Departamento de Química da 

Universidade de Coimbra, no dia 11 de abril. O 

2º e 3º lugares foram conseguidos pelas equipas 

“Jntp“ alunos do 8ºE, João Gorgulho, João 

Pedro e João Nuno e “Amigas da Química”,  

Eduarda, Catarina e Inês, alunas do 8ºA. 

Também no dia 5 do corrente, oito equipas do 

9º ano efetuaram provas de seleção para a eta-

pa Regional das Olimpíadas da Física, que se 

realizarão no dia 18 de abril, no Departamento 

de Física da Universidade de Coimbra. O 1º 

lugar foi conseguido pela equipa “Subatomic 

ducks”, (os mesmos alunos que venceram a 

competição anterior), que representarão a Esco-

la na F.C.T.U.C. Em 2º e 3º lugar ficaram as 

equipas “ R.A.V.”, Antero Pires, Ricardo Casalei-

ro e Vasco Costa, alunos do 9ºA  e “Serra e 

filhos”, Afonso Serra,  Ana Luísa Figueiredo e 

José Amorim, alunos do 9º B. 

 

Parabéns a todos os participantes. 

N o dia 18 de março, a escola rece-

beu os resultados da 1ª eliminatória das Olim-

píadas Portuguesas de Biologia para o 9º ano 

(categoria júnior). 

Dos 20 concorrentes à 1ª fase, 9 alunos foram 

apurados para a 2ª eliminatória, a qual irá 

decorrer no dia 8 de abril na nossa escola. 

Para estes alunos, muitos parabéns e boa sorte 

para a segunda fase. 
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mo alegria e empenho na preparação e realiza-
ção de todas as provas que efetuaram. Ao con-
seguirem este 1º Lugar, candidataram-se auto-
maticamente para competir na Final Nacional 
realizada no dia 9 de maio  na Universidade do 
Minho em Braga.  
 
Parabéns aos nossos Campeões da Química a 
quem desejamos as maiores felicidades  nas 
próximas competições.  

Os alunos realizaram provas teóricas e práticas, 
onde revelaram saber e competência acompa-
nhados de boa disposição e espírito de saudável 
competição. Foi um dia cheio de atividade, em 
que além das Provas os alunos visitaram o Jar-
dim Botânico e o Museu da Ciência.  
Estes nossos estudantes, ficaram assim, habili-
tados para as Olimpíadas Nacionais da Física, 
que se realizarão dia 5 de junho em Lisboa. É 
com muito orgulho que a Escola saúda estes 
nossos Campeões da Química e da Física e 
deseja os maiores sucessos para as próximas 
etapas.   

D e p o i s 
de terem ganho a 
Medalha de Ouro 
nas Semifinais 
das Olimpíadas 
da Química, 
novamente os 

nossos alunos do 9ºE, Gonçalo Costa, Rafael 
Brito e Tomás Paiva, conquistaram, no dia 18 de 
abril 2015, mais uma Medalha de Prata, desta 
vez nas Olimpíadas da Física, realizadas no 
Departamento de Física da FCTUC. Entraram 
nesta competição 75 escolas da região Centro. 

C omo já vem sendo habitual, a Esco-
la Martim de Freitas participou, mais uma vez 
nas provas Semifinais das Olimpíadas da Quí-
mica, no Departamento de Química da FCTUC, 
no dia 11 de abril 2015. Tal como no ano ante-
rior os nossos alunos tiveram uma excelente 
participação conquistando, desta vez, a Meda-
lha de Ouro. A nossa Escola está de parabéns 
com esta brilhante participação, de "Os 3 Sr", 
alunos do 9ºE, que revelaram grande entusias-
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É  com particular satisfação e orgulho 

que esta escola viu um aluno seu, do 7º ano, 

João Paiva Castelo-Branco, ter sido apurado 

p a r a  a  F i n a l  N a c i o n a l  d a s   

XXXIII Olimpíadas Portuguesas de Mate-

mática (Categoria Júnior).  

Esta final Nacional realizou-se  de 19 a 22 de 
março de 2015 na   Escola Secundária Dr. 
Augusto César da Silva Ferreira, Rio Maior, e 
o aluno obteve a medalha de bronze, na 
região Centro, na categoria Júnior. 
Está de parabéns este aluno e a Escola orgulho-
sa do seu desempenho. 

N o dia 4  de março realizou-se,  na 
nossa escola, a eliminatória – PmatE –   DIZ+,   
DAR@língua  e   EQUAmat .  
Participaram 232 alunos de 2º e 3º ciclos. Foram 

apuradas 15 equipas no DIZ+,    15 equipas  do 
DAR@língua e  15 equipas do EQUAmat. 
Para estes alunos, muitos parabéns e boa sorte 
para as competições em Aveiro 

D isputou-se no  dia 6 de março o 
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, 
em Vila Real. 
Motivar os jovens para a aprendizagem da 
Matemática através do divertimento é o principal 
objetivo da competição. Os jogos matemáticos 
aliam o raciocínio à estratégia e à reflexão. 
Mais uma vez a nossa Escola está de parabéns.  
Um aluno do 6º ano e outro do 8º ano foram 
apurados para a final, tendo ficado em 4º 

lugar e 7º lugar, respetivamente, a nível 
nacional. 
A Escola orgulha-se do bom desempenho e 
civismo de todos os alunos que participaram 
nesta final nacional e deseja que estes sejam o 
exemplo a seguir pelos colegas, demonstrando, 
assim, que o sucesso é alcançado através do 
trabalho, do esforço e da persistência. 
 
Muitos parabéns a todos os participantes! 
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